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Redactioneel 
Het gaat goed met ons blad, momenteel! Dit is al 
weer het derde nummer van het blad dat u dit 
jaar bereikt, en dat nog voor de zomervakantie! 
Dat is alleen te danken aan het feit dat er van 
allerlei kanten bijdragen geleverd worden, die 
samen weer een leuk en afwisselend nummer 
opleveren. 
In de eerste plaats moet ik de tweede aflevering 
van de serie van Marc Symens en Jozef 
Wagemakers over de post via de Transsiberische 
spoorweg noemen. Die gaat dit keer over een 
periode van slechts 4½ maand, maar daarover is 
wel heel wat te vertellen! 
Ook van Jozef Wagemakers een mooi artikel 
over de tot nu toe bekende plaatnummers bij de 
Jonken zegels.  
Daarnaast afleveringen uit series die u al vaker 
in het blad gezien hebt. Ai Li-shan laat de laatste 
postale informatiestroken uit zijn collectie zien 
en Rob van der Nol en Dick van Eijl tonen nog 
een tweelinguitgave, maar ook die stroom droogt 
op nu de Volksrepubliek daar geen gewoonte 
meer van maakt. Verder treft u een derde 
aflevering uit de serie over de bezettingsuitgiften 
uit Nederlands Indië.  
Aparte aandacht wordt besteed aan twee 
bijzondere poststukken. Rob Ronde en Hendrik 
Oranje schrijven weer over een typisch Chinees 
verschijnsel: dit keer de pagode. En dan zijn er 
nog wat kortere stukken, souvenirvelletjes en 
nieuwtjes, niet zo veel dit keer. 
Al met al een nummer waar u de rest van de 
zomer wel mee door kunt komen! 
Voor ná de zomer kan uw redacteur weer veel 
bijdragen voor het blad gebruiken! Er is vast iets 
uit ons verzamelgebied dat u bijzonder boeit en 
waarover u best eens een (korte of langere) 
bijdrage kunt leveren. Stap over uw schroom 
heen en laat uw medeleden delen in uw kennis! 
Kennis is immers iets dat alleen maar groeit door 
het te delen.  

Bestuursmededelingen 
 

Verslag Bijeenkomst zaterdag 25 juni 2011. 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de 17 
aanwezige leden welkom. 7 leden hebben te 
kennen gegeven verhinderd te zijn. Uit navraag 
van de secretaris blijkt dat één lid met vakantie 
is en de andere zes moesten familiezaken af 
handelen. 

Het leden aantal blijft stabiel in de Studiegroep 
China Filatelie. Uit verschillende berichten van 
de K.N.B.F. (overkoepelend orgaan) waarvan de 
studiegroepen in Nederland lid zijn komt naar 
voren dat het ledental bij veel van onze 
zusterverenigingen langzaam maar zeker 
terugloopt. Als reden wordt gegeven dat  veel  
oudere  verzamelaars  hun verzamelingen 
verkopen en dat jonge mensen te weinig 
belangstelling hebben voor het verzamelen van 
postzegels. 
Dick van Eijl meldt dat er zegels aan afdeling 
aankopen zijn overhandigd. Het betreft hier 
laatste ontvangen zegels uit China. 
Ons nieuwe aanwezige lid Mevr.  M. Snijders 
stelt zich voor en verteld wat zij van China 
verzamelt. 
Het is prettig om te constateren dat meer 
vrouwen de weg naar de Studiegroep China 
Filatelie weten te vinden en van dit bijzondere 
land postzegels gaan verzamelen. 
Op de leestafel liggen wederom twee uitgaven 
van het maandblad Filatelie, diverse 
catalogussen  en folders. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Na de pauze veilt Johan Sevenhuijsen de 96 
kavels. Er zijn 34 schriftelijke biedingen gedaan 
en er waren 28 retour kavels ( 29,2% ). 
Om 12.55 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

Miep Ronde, secretaris 
 

 

 

Nieuwe leden 

Als nieuwe leden van de studiegroep kunnen we 
verwelkomen  
Mw. M. Snijders uit Schijndel en 
Hr. Wang Xiao Hua uit Kerpen (Dld.) 
 

 Briefkaart uit Peking  
Op de omslag van dit blad ziet u een decoratief 
poststuk. De getoonde briefkaart (gevonden in 
een veiling in Tsjechië) geeft een duidelijk beeld 
van de mate waarin Europese grootmachten een 
rol speelden in China aan het begin van de 20e 
eeuw, na het neerslaan van de Boxer opstand. 
Een in Peking gelegerde militair, die kennelijk 
niet veel ander omhanden had, ging in januari 
1908 bij de kantoren van de buitenlandse 
postagentschappen langs om zijn briefkaart te 
laten frankeren en afstempelen. Dat was een hele 
wandeling, want hij moest langs de Franse, 
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Britse, Japanse, Russische, Duitse, Chinese, 
Oostenrijkse en Italiaanse post. De kaart is (zoals 
meestal) waarschijnlijk uiteindelijk verstuurd via 
de Duitse post.  
Hoewel maakwerk zijn dit soort kaarten 
filatelistisch wel interessant. Vaak zijn het de 
enige bronnen waar bepaalde stempels makkelijk 
te vinden zijn. Het Italiaanse stempel  op de 
voorzijde van de kaart is een voorbeeld van zo'n 
schaars stempel en ook bepaald schaars is het 
Oostenrijkse stempel K.u.K. Gesandtschafts 
Wachdetachement (dit laatste staat net boven 
Peking, op dit stempel niet te lezen). Het is 
spijtig dat kennelijk in een later stadium het op 
de kaart geplakte Waterlow zegel (midden links) 
is vervangen door een zegel met Republiek-
opdruk. Die verschenen pas in 1912. Je ziet ook 
aan het zegel dat het stempel niet goed aansluit. 
Een korte zoektocht door de database met 
poststukken laat enkele tientallen van dit soort 
kaarten zien. 
De vroegste die ik zo kon vinden is een uit 
Tientsin verstuurde kaart van januari 1901, 
verstuurd via (Duitse) veldpost (zie afbeelding 
hieronder) maar ik kan me herinneren ook een 
voorbeeld uit eind 1900 te hebben gezien (maar 
kan die momenteel helaas niet vinden). 
Deze kaart heeft het schaarse Amerikaanse Mil 
Postal Station China stempel. 

 
 

De vroege voorbeelden van deze kaarten zijn 
voor zover ik kan zien allemaal verstuurd via de 
veldpost. De stempels op deze kaart zijn 
gedateerd 24 Jan.1901, maar de kaart is volgens 
de tekst achterop pas geschreven op 13 februari. 
Het lijkt er dus op dat deze vroege kaarten door 
een handige jongen werden gemaakt en 
vervolgens door anderen werden gebruikt. Voor 
de kaart uit 1908 geldt dit waarschijnlijk niet. 

Jozef Wagemakers 
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Briefwisseling vervoerd met de Transsiberische spoorweg 
Deel 2: periode oktober 1903 – februari 1904 

 
Marc Symens – Jozef Wagemakers 

 
In deel 2 van deze studie beschouwen een eerste periode van slechts 4,5 maanden waarbij het 

algemeen internationaal (UPU) postverkeer van en naar Europa van de postroute via de 

Transsiberische spoorweg kon gebruik maken. 
 
Maar voordat we daaraan toekomen eerst een kleine correctie bij het vorige artikel. Een daarin op 
pagina 9 afgedrukte kaart van de spoorlijnen met daarbij behorende nummers is niet goed 
overgekomen. Daarom plaatsen we deze hieronder opnieuw: 

 
 
Zoals reeds eerder besproken (in deel 1) en aangegeven in de dienstorders van o.a. de Duitse (D&K), de 
Franse (Tr), de Belgische (Be) en de Engelse post (La)(Pr) kon vanaf 1 oktober 1903 algemeen gebruik 
gemaakt worden van de postroute via Siberia.   
 
In principe waren er voor post vanuit Europa daarbij drie mogelijkheden:  
 

a) via Vladivostok en van daaruit over zee o.a. naar Shanghai 

b) via Dalny of Port Arthur, en van daaruit over zee o.a. naar Chefoo of naar Shanghai 
c) via Inkow (bij Newchwang) en van daaruit per Chinese trein richting Peking 

Voor briefwisseling vanuit China idem, maar dan in omgekeerde richting uiteraard. 
Het is niet altijd eenvoudig uit te maken voor welke van de drie routes gekozen werd. 
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Spoorlijnen in februari 1904 
(B&G)

              Detail van Russische kaart uit 1903 
(@1) 

Later zal de derde route “via Inkow (bij Newchwang)” (in Inkow was toen een belangrijk beginpunt 
van een aansluitingsspoor op de Transsiberische spoorweg (zie kaartje hiernaast)) vervangen worden 
door “via Moukden en van daaruit per Chinese trein richting Peking”. De rechtstreekse verbinding van 
Peking tot  Moukden was echter in 1904 nog niet gerealiseerd! (Mo)  Zie ook de bovenstaande 
Russische kaart. 
 
Belangrijk om te onthouden is zeker volgende vuistregel om poststukken effectief verzonden via de 
Transsiberische spoorweg te herkennen: “briefwisseling verstuurd via de Transsiberische Spoorweg 
was minder dan 4 weken onderweg voor het traject China – Europa (of omgekeerd), daar waar 
soortgelijke briefwisseling per schip verzonden steeds meer dan een maand onderweg was”  

 

Algemeen internationaal (UPU) postverkeer vanaf 1 oktober 1903, met de Transsiberische 

spoorweg vanuit Europa 

 
Zoals eerder aangegeven was het vanaf 1/10/1903 mogelijk om UPU-post vanuit Europa via Siberia te 
verzenden.  Hierbij een voorbeeld vanuit Brussel. 
 

 
Bruxelles – Tientsin  18/12 – 9/1 = 22 dagen (met aankomststempel van de Duitse Post in Tientsin) 

 
Meer voorbeelden moeten zeker bestaan, ook vanuit Duitsland, Frankrijk, Engeland, …, maar zelf 
hebben we er nog geen andere gezien !!!  Waarschijnlijk zitten ze verstopt in verzamelingen van de 
landen van herkomst.  Wie zoekt die vindt …? 
 

Algemeen internationaal (UPU) postverkeer vanaf 1 oktober 1903, met de Transsiberische 

spoorweg naar Europa 

In omgekeerde richting was het nog steeds mogelijk post af te geven in een kantoor van de Russische 
post in China om via de Transsiberische spoorweg zijn bestemming in Europa te laten bereiken. (Ve)(Sy) 
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Briefwisseling van één van de buitenlandse kantoren (aangesloten bij de UPU) kon nu ook vanaf 1 
oktober 1903 probleemloos via de Transsiberische spoorweg verstuurd worden. 
Hiervan kunnen we een voorbeeld van oktober 1903 tonen. 
 

 
 

Oktober 1903, Tientsin (FP) - Frankrijk 

15 centimes is het voordeeltarief voor de ”correspondances d’armées” van het “Corps d’Occupation de 
Chine” in Tientsin.  Blijkbaar was men daar zeer goed op de hoogte van de mogelijkheden m.b.t. de de 
postroute via Siberia (zie daarvoor de aanduidingen in Cyrillisch schrift). 
 

 
Januari 1904, Shanghai (FP) – Bruxelles (in 25 dagen)  (tweede gewichtklasse >> 2x25 centimes) 
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Ook voorbeelden van briefwisseling van de andere buitenlandse kantoren in China (de Duitse post in 
China, de Japanse post in China, …) bestaan.  (Ve) (D&K)

 

 
In oktober 1903 bleef het verder mogelijk post af te geven aan de Chinese post om verder met de 
Transsiberische spoorweg te versturen.  De Chinese post, nog steeds geen lid van de UPU-
wereldpostunie, bleef, zoals in de voorgaande maanden van 1903, de frankering in Chinese cents door 
een frankering in Russische kopeke vervangen en bezorgde dergelijke stukken aan de Russische post 
in China die voor de verdere verzending via de Transsiberische spoorweg in stond. 
Uit deze maand oktober 1903 zijn nog een heel wat voorbeelden bewaard gebleven.  (Ve)(Wa) 
 

 
Tientsin – Inkow – TPO 262 – Munchen. 

 
De Chinese post maakte ondertussen bijkomende afspraken met de Franse post in China om haar 
poststukken gewoon, zonder enige andere frankering dan deze in Chinese cents, door te kunnen geven 
aan de Franse post in China. Dit was sinds 1 januari 1902 al zo mogelijk voor post die over zee 
verzonden werd via de Franse post in China en dit werd dus nu ook mogelijk voor post die met de 
Transsiberische spoorweg naar Europa verstuurd werd.  Mogelijk waren deze besprekingen begin 
oktober 1903 nog niet volledig afgerond (en kon de Chinese post in oktober nog niet zo te werk 
gaan)(**). We stellen in ieder geval vast dat de Chinese post vanaf november 1903 niet langer de 
frankering in Chinese cents vervangt / hoeft te vervangen door een frankering in Russische kopeke 
maar rechtstreeks kan doorgeven aan een postkantoor van de Franse post in China. 

 
Een echte tussenkomst van de Russische post, zoals voorheen in Inkow, in Shanghai of in Chefoo 
steeds het geval was o.a. om de frankering in Russische kopeke af te stempelen, was nu niet meer 
nodig.  
 

Zodra het spoorwegtraject Peking-Moukden afgewerkt was, zal men de post vanuit Peking, Tientsin, 
etc. per spoor zeker ineens naar Moukden gebracht hebben om het daar over te laden op de treinen van 
de lijn 265-266 (de lijn Port Arthur - Harbin), wat zeker nog wat extra tijdwinst zou betekend 
hebben(**). Het laatste stukje tot in Moukden werd echter pas in 1905 gerealiseerd (Mo), dus in 1903 en 
1904 werd de post van Peking, Tientsin, … per trein nog steeds naar Newchwang (Inkow) gebracht! 
 



China Filatelie 2011 10 

 
Tientsin – Rudolstadt 21/11 – 12/12 = 21 dagen 

 

De route “via Siberia” werd al snel beschouwd als de normale postroute voor post verzonden vanuit 
Noord China.  Dit verklaart ook dat poststukken zonder extra aanduiding “via Siberia” toch deze route 
gevolgd hebben. 
 

 
Peking – Montreux 5/1 – 30/1 = 25 dagen 

 

Alleen op post afgegeven in een Chinese kantoor als dat van Newchwang, waarvoor het doorgeven aan 
de Franse post in Tientsin een grote omweg en tijdsverlies betekende, werd nog zoals voorheen 
doorgegeven in Inkow (met een aangepaste frankering in Russische kopeke). (T&S)(**) 
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Verder bleef het nog mogelijk, zoals voorheen in 1903, briefwisseling meteen te voorzien met een 
frankering in Russische kopeke en af te geven aan de Chinese post. De Chinese post kon dan deze 
briefwisseling (te vergelijken met de brieven vanuit Hankow uit de periode vóór oktober 1903 (zie 
deel 1)) gewoon doorgeven aan de Russische post in Inkow, Shanghai of Chefoo. (**) 
 

 

 
december 1903, Tientsin – Napels, met in Cyrillisch schrift “via Siberia”, “aangetekend en “Italia” 

frankering 30 kopeke = tweede gewichtsklasse (20 kopeke) + aangetekend (10 kopeke) 

 
Ook vanuit andere landen in het Verre Oosten, zoals Korea, kon in de periode oktober 1903 – februari 
1904 post via Siberia verstuurd worden. (Mi) 
 

Onderbreking van de postverzending via de Transsiberische Spoorweg 

Ten gevolge van de Russisch Japanse oorlog van 1904-1905 wordt de verzending over Siberië helaas 
in de loop van februari 1904 volledig stopgezet voor het gewone internationaal vervoer.  Dit is o.a. ook 
in de Belgische dienstorders terug te vinden: (Be) 
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OS-20 van 1904  
Met onmiddellijke ingang (OS-20 van 15-2-
1904) kan de route via Siberië niet meer gebruikt 
worden voor briefwisseling naar Corea en Japan.  

   
OS-23 van 1904  
Met onmiddellijke ingang (OS-23 van 18-2-
1904) kan de Transsiberische route helemaal niet 
meer gebruikt worden. 
 

Buiten beschouwing gelaten 

Het bestaan van enkele bijzondere poststukken 
en speciale gevallen, die zeker ook nog wel thuis 
horen in bovenstaande beschouwingen maar 
waarvoor we voorlopig zelf geen goede 
verklaring of uitleg konden opstellen, hebben we 
(voorzichtigheidshalve) buiten beschouwing 
gelaten. 
Specifiek over de briefwisseling vanuit 
WEIHAIWEI, in deel 1 al even ter sprake 
gebracht, valt zeker nog heel wat meer te 
vertellen, maar ook daar gaan we hier niet dieper 
op in. 
 
In volgende afleveringen van deze serie gaan we 
in op de periode van herstel van de 
postverbindingen na de Russisch-Japanse oorlog. 
 

BRONNEN - LITERATUUR 

 
Het gebruik van de diverse bronnen is in de tekst 
aangegeven met de aanduidingen tussen haakjes 
in superschrift. Hieronder een verklaring van die 
afkortingen. 
 
(T&S)  “Stamps of the Russian Empire Used 

Abroad, S.D. Tchilinghirian, W.S.E. Stephen, 

(1959)” 

(D&K)  “Deutsche Post in China / 

Kiautschou, via Siberien” van W. Dehnert & D. 

Kiepe, verschenen in  “Berichte für 

Kolonialbriefmarkensammler, nr.88, (1988)”  

(Tr) “‘The Trans-Siberian Postal Route”, 

door H. Tristant, gepubliceerd in “Rossica” 

(Be)  relevante dienstorders van de Belgische 

post 

(B&G) “Route de Sibérie, M.Bédin & J. 

Gautherin, (2008)” 

(La).  “via Siberia”, door E.N.Lane, 

gepubliceerd in “Journal of Chinese Philately” 

(1983) 

(Pr)  “British Post Offices in the Far East, 

Edward B. Proud, (1991)” 

(Mi) “Korean Postal History 1884-1905, 

Meiso Mizuhara, (1993)” 

(Mo) “Japanese Post Offices in China and 

Manchuria, John Mosher, (1978)” 

(Ve) diverse veilingcatalogi 

(Wa) databank poststukken, samenstelling 

Jozef Wagemakers (studiegroep China Filatelie)  

(Sy) verzameling Marc Symens 

(@1) www.transsib.ru 

(**) veronderstelling op basis van logische 

deductie en analyse van bestaand materiaal 

 

(alle in deze bijdrage getoonde stukken uit eigen 
verzameling)  (Sy) 
 

 

Plaatfout – wie weet meer? 
Al jaren heb ik de hieronder afgebeelde 2000 
Yuan zegel van de serie Oprichting van de 
Volksrepubliek China met plaatfout  in mijn 
stockboek zitten. Het meest rechtse karakter 
bovenin mist het streepje rechts onderin. Het 
lijkt mij een duidelijke plaatfout op het  zegel 
van de 1e druk.  

 

 
Mijn vragen zijn de volgende.   
Is dit een constante plaatfout of een 
druktoevalligheid? 
Indien het een echte plaatfout is op welke positie 
in het vel zat deze dan?  
Als u een zegel met de zelfde afwijking heeft, 
laat dat dan weten alstublieft. 

Hendrik Oranje 
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Tweelinguitgiften van China XIV 
 
Rob van der Nol en Dick van Eijl 

 
Het einde van deze langlopende reeks komt in 

zicht. De Chinese post is niet meer zo actief bij 

het uitgeven van series samen met andere landen 

en van sommige uitgiften is nauwelijks extra 

materiaal voorhanden. Een van de redenen voor 

een tweeling uitgave is het vieren van 

(diplomatieke) betrekkingen tussen China en het 

‘gastland’. Ook bij de uitgifte met Zuid-Korea 

uit 2002 (Mi. 3410/11) was dat de aanleiding 

voor het feestje. 

 

China – Zuid-Korea  
 

 
 

Als onderwerp werd dit keer gekozen voor 
vechtsporten. Hier in het westen zijn we nooit 
echt overgegaan tot het ontwikkelen van 
verfijnde man-op-man vechttechnieken. Hier is 
het meestal de beuk er in en dat de beste moge 
winnen. In Azië ligt dat echter anders. Al enige 
duizenden jaren wordt daar gewerkt aan 
vechtstijlen als Judo, Kungfu en Taekwondo, 
alhoewel het vaak meer is dan alleen het 
vechten. Doorgaans is het een complete 
levensstijl, waarbij lichaam en geest één moeten 
zijn. 
Voor het Zuid-Koreaanse deel van deze emissie 
werd gekozen voor het in Korea ontwikkelde 
Taekwondo. Taekwondo is een heel nieuwe 
vechtsport die pas in de jaren vijftig van de 20e 
eeuw is ontstaan. Tijdens de Japanse bezetting 
van Korea (1910-1945) werden alle authentieke 
aspecten van de Koreaanse samenleving 
uitgebannen. Daaronder ook de traditionele 
vechtsporten zoals taekgyeon, dat al meer dan 

1.300 jaar werd bedreven. Na de bevrijding van 
Japan ontstonden nieuwe vechtsportscholen, 
maar door de jarenlange bezetting was er – 
onbewust – een nieuwe vorm ontstaan met 
invloeden uit, uiteraard, Japan, maar 
bijvoorbeeld ook uit China.  
In 1952, op het hoogtepunt van de Korea oorlog, 
werd in Zuid-Korea een grote demonstratie van 
vechtsporten gegeven. Met name ene Nam Tae 
Hi maakte indruk, toen hij met één ferme klap 
dertien dakpannen kapot sloeg. Ook Syngman 
Rhee, de president, was onder de indruk. Zo 
onder de indruk zelfs, dat hij opdracht gaf het 
leger te bekwamen in vechtsporten. Uit de 
diverse technieken zou wat wij nu noemen 
Taekwondo ontstaan. 
Letterlijk vertaald betekent Tae voet, Kwon hand 
of vuist en Do de manier of de weg. 
 

 

Maxi-kaarten: Teakwondo en Wushu 

Op het Chinese deel vinden we Wushu, Chinees 
voor krijgskunst. Wushu is een samenstelling 
van wǔ dat oorlog, krijger, gevecht of vechter 
betekent en shù dat kunst betekent. Letterlijk 
staat Wushu dus voor krijgskunst. In de praktijk 
wordt doorgaans het woord Kungfu gebruikt, al 
betekent dit 'vaardigheid'. 

Iedereen kent Kungfu natuurlijk van de films 
van Bruce Lee, hoewel de jeugd van 
tegenwoordig waarschijnlijk beter bekend zal 
zijn met de twee Kung Fu Panda-films. 

Vaak wordt beweerd dat de Kungfu is 
ontwikkeld in de Shaolin tempel, maar dat is niet 
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waar. De basistechnieken die worden gebruikt, 
bestaan al veel langer dan dat de tempel bestaat. 
Door de monniken is echter wel een heel 
belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving 
van Kungfu en de verspreiding er van. 

Kungfu bestaat overigens uit een zeer groot 
aantal stromingen en technieken. Er is al vele 
malen geprobeerd een indeling te maken, maar 
tot nu toe is dat nog niemand gelukt. Vandaar dat 
er doorgaans alleen gesproken wordt van 
Noordelijke en Zuidelijke stijlen. 

De Chinese zegels verschenen in een siervelletje 
met daarin zes setjes. 

 

De Koreaanse zegels werden gedrukt in velletje 
van 8 setjes. 

 

Van deze uitgifte verscheen in China een dubbel 
fdc naast de getoonde set gemengde maxi-
kaarten. 

 

Voor zover bekend verscheen er in Zuid-Korea 
geen fdc of andere producten. 

De Pagode 

Hendrik Oranje en Rob Ronde 

 
Samen met het klooster en de grottempel is de 
pagode een van de drie belangrijkste vormen van 
de Indiase boeddhistische architectuur, die via 
Centraal-Azië naar China kwam. Het Indiase 
prototype van de pagode is de stupa, die in eerste 
instantie een aarden verhoging was met een 
eivormige koepel voor het onderbrengen van de 
relieken. Van lieverlee werd de stupa van steen 
en ging zijn koepel bestaan uit meerdere etages 
met pinakels, wellicht een imitatie van een 
Indiase ceremoniële parasol. 
Tegen de tijd dat de stupa in China verscheen, 
waarschijnlijk net voor het einde van de Han-
dynastie, was hij groter en slanker geworden, al 

had hij nog steeds een cirkelvormige 
plattegrond. De Chinese stadspoorttoren werd 
gecombineerd met de stupa en zo ontstond de 
pagode - een groot bouwwerk met meerdere 
etages ( elk met zijn eigen dak met 
overhangende dakranden ) en op de top een dak. 
Deze vroege pagodes domineerden 
waarschijnlijk elk boeddhistisch klooster in 
China - men schat dat enkele van de 
schitterendste pre-Tang-pagodes meer dan 130 
meter hoog oprezen maar de meeste waren van 
hout en zijn niet behouden gebleven. De enige 
nog bestaande pagodes van voor 500 werden 
gehouwen uit zware rotsen binnen in 
boeddhistische grottempels. Elke verdieping 
heeft, gesteund door een centrale zuil van steen, 



China Filatelie 2011 15 

een versierd plafond met dakspanten, 
overhangende dakranden en consoles die in steen 
zijn uitgehouwen, naar het voorbeeld van hun 
houten tegenhangers. 
De pagodearchitectuur bloeide tijdens de Tang-
dynastie. De meeste pagodes uit deze tijd waren 
vierzijdig en van steen, baksteen of hout. 
Kleinere bouwwerken, ook wel bekend als 
begrafenis-pagodes, werden neergezet bij 
kloosters in geheel China ter herdenking van 
vooraanstaande monniken. Deze konden een 
ronde, vijfhoekige, achthoekige of vierkante 
plattegrond hebben. Van de 10e tot 12e eeuw 
had elk boeddhistisch ten minste één pagode. 
Onder  de honderd of meer nog bestaande 
pagodes uit de 10e tot 12e eeuw in China en 
langs zijn grenzen, komt de achthoek als 
plattegrond het meest voor. Toch begon vanaf  
de Zuidelijke Song-periode de pagode te 
verdwijnen  uit de kloosters door de opvallende 
groei van het chan (zen) boeddhisme waarin de 
verering  in een pagode geen onderdeel was van 
zijn rituelen. 
 
Op diverse zegels van China zijn pagodes 
afgebeeld. Hieronder een aantal voorbeelden. De 
oudste zegels zijn uitgegeven voor de Chungking 
Local Post. 
 

 
Chungking LP 1e en 2e uitgave 

 

 
Chungking LP 3e uitgave 

Het Chungking zegel 1e uitgifte is zo zeldzaam 
dat in veel catalogi dit als een proef beschouwd 
wordt. Om dat dit zegel in SG is 
afgebeeld beschouw ik het als de eerste uitgifte. 
De tweede uitgifte is geen compleet nieuw 
ontwerp maar de afbeelding van de 1e uitgifte 
geretoucheerd. Het roeibootje op de achtergrond 
was te groot en is gedeeltelijk weg 
geretoucheerd. Zie ook het handboek deel 
Chungking. 
 
Op zegels van het bevrijde gebied Noordwest 
China staat de pagode van Yanan afgebeeld. 

 

 
China North West SG NW 26 t/m 31 

 

Tenslotte is ere en fraaie in mei 2002 
uitgekomen serie zegels van de Volksrepubliek 
waarop ook pagoden te zien zijn die als 
vuurtoren gebruikt worden. 

 

   
Volksrepubliek serie 2002-10, zegel 1 en 2 
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Op de achtergrond van de zegels staat de locatie 
op nautische kaarten aangegeven. Het gaat om 
de volgende vuurtorens: 
(5-1) Maota Pagoda uit 874 op Mao Island in de 
Mao River in Quigpu county, Shanghai en  
(5-2) de Jangxin Pagodes op Isolated Island in de 
Ou River in Wenzhou. Dat zijn er twee: de 

oostelijke heet Elephant Rock, op Dongfeng 
Mount werd gebouwd in 970 A.D. De westelijke 
heet Lion Rock op Xifeng Mount, gebouwd in 
869 A.D. De twee torens staan aan weerszijden 
van het eiland, de hoogste is 48 meter hoog. 
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Plaatnummers bij de Jonken zegels 
 

Jozef Wagemakers 

 

De Waterlow draken en Jonken-zegels die rond 

het begin van de vorige eeuw decennia lang de 

normale frankeerzegels waren, zijn in een 

oplage van vele miljoenen gedrukt. Dat betekent 

dat er voor elke waarde een aantal drukplaten 

gebruikt moeten zijn. In de drukkerswereld is het 

gebruikelijk om teneinde de platen van elkaar te 

kunnen onderscheiden daarop plaatnummers (of 

andere aanduidingen) aan te brengen. Dat is ook 

bij deze Chinese postzegels gebeurd, maar 

daarover is nog erg weinig gepubliceerd. 

Daarom hieronder een samenvatting van wat er 

tot nu toe over bekend is.  

 

De Waterlow draken en Jonken zegels 

 

 
 

Er zijn nauwelijks plaatnummers gemeld op de 
door drukkerij Waterlow gedrukte draken zegels. 
Alleen van de 3 cent zijn er een flink aantal 
gevonden. Ook op de door Waterlow gedrukte 
Jonken zegels zijn plaatnummers schaars. 
Plaatnummers op de Jonken zegels lijken alleen 
voor te komen op de zegels die in grote aantallen 
gedrukt zouden worden (de 1/2, 1, 2 en 3 cent). 
De andere waarden hebben waarschijnlijk wel 
plaatnummers maar die worden bij het 
schoonsnijden van de vellen vrijwel altijd 
verwijderd. 
Waarom komen alleen op deze bepaalde 
waarden plaatnummers voor? Een mogelijke 
verklaring is te vinden in een brief van Waterlow 
aangaande de kosten van het drukwerk. Zoals 
altijd klaagt de Chinese post over de hoge kosten 
van het drukwerk, het antwoord van Waterlow is 
belangrijk genoeg om het hier in z’n geheel af te 
drukken: 
 

“In explanation of this statement, it seems 
desirable here to describe the way in which the 
plates are prepared and the stamps printed: 
1. An original die is engraved on soft steel 

containing all the engraved work of the 
stamp. The die is then hardened. 

2. The die, thus hardened, is placed in what is 
called a “Transfer Press” throwing an 
enormous weight. A soft steel plate 
sufficiently large to take the 240 stamps is 
placed in the Press and (with great care and 
skill) the hard steel die is brought down 240 
times on to the soft steel plate - thus saving 
the immense expense which would be 
involved in engraving 240 stamps. This plate 
is then hardened. 

3.  It is for this original steel plate with the 
original die that a first charge is made and 
never repeated. 

4.  For printing the stamps, reproductions are 
made of the original steel plate by a special 
electro-process. These printing plates require 
renewal from time to time, but no charge is 
made for them.....” 

 

Onduidelijk is of dit drukproces geldt voor alle 
waarden. De uitgebreide studie van Beales en 
Aglen naar de draken zegels, “The Waterlow 
Issue of 1898” laat zien dat er in elk geval in de 
beginperiode individuele platen gemaakt werden 
maar mogelijk werd later van bovenstaand 
procedé gebruik gemaakt. Alleen de 3 cent is 
vrijwel zeker gemaakt met deze kopie platen. 
 

 
 

Voor de door Waterlow gedrukte Jonken zegels 
is waarschijnlijk iets soortgelijks aan de hand: 
bij de lage waarden waarbij vele drukplaten 
nodig zijn, staan (kleine) plaatnummers in de 
gutter-strook. Plaatnummers van de London druk 
van de Jonkenzegels zijn zeldzaam, de enige die 
ik tot nu gevonden heb zijn: 
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Waarde Plaatnummers 

1 cent 1-9 

2 cent 1-2 

3 cent 1-8 

 
Verondersteld wordt dat deze lage waarden 
worden gedrukt van kopie platen, de andere 
waarden van gewone platen. Deze kopie platen 
zouden dan te herkennen zijn aan het 
plaatnummer. Er zijn nog geen plaatnummers 
van de 1/2 cent aangetroffen maar ik verwacht 
wel dat die bestaan. 
Voor meer achtergrond over de drukken van de 
Waterlow drakenzegels zie Bulletin 120, voor 
meer informatie over de London Jonken zie 
Bulletin 119 e.v. 
 

2. De 1ste en 2de Peking-drukken van de 

Jonken. 

 

1e      2e  
 

De Peking drukken van de Jonken zegels zijn 
niet gemaakt door Waterlow maar door het 
Chinese Bureau of Engraving and Printing. De 
hoofdreden om zelf het drukwerk te gaan 

verzorgen in China zijn waarschijnlijk de kosten 
die Waterlow in rekening brengt. 
In eerste instantie (de 1ste Peking druk) wordt 
het werk van Waterlow gekopieerd zodat het 
voor het publiek niet opvalt dat er een nieuwe 
drukker is. De tweede Peking druk gebruikt de 
originele ontwerpen van de Jonken zegels (voor 
meer informatie zie de artikelen in Bulletin 119, 
120 en 123). 
Er zijn telkens 4 plaatnummers per vel, in de 
boven- en onderrand bij positie 7 en 17 voor de 
lage waarden (vellen van 200, 20 x 10) en positie 
4 en 9 voor de dollar waarden (vellen van 50, 10 
x 5) 

1e   2e  
 

Als we nu naar de plaatnummers kijken van de 
1ste en 2de Peking druk komen we tot een 
verrassende ontdekking. Hoewel er een paar 
honderd plaatnummers beschikbaar waren voor 
dit overzicht zijn er geen lage plaatnummers te 
vinden voor de 2de Peking druk. Het lijkt erop 
dat de drukker simpelweg doorgenummerd heeft 
bij het begin van de tweede druk. Filiatelistisch 
moet dit zeer uitzonderlijk zijn, plaatnummers 
die doorlopen over totaal verschillende uitgaven. 
Het materiaal is nog zeer beperkt maar de trend 
lijkt duidelijk. 

 

Waarde Plaatnummers 

1e Peking druk 

Plaatnummers 

2e Peking druk 

1/2 cent 1-46 49-107 

1 cent 1-25 43-163 

1½  cent 1 2 

2 cent 1-3 8-23 

3 cent 1-39 40-99 
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Waarde Plaatnummers 

1e Peking druk 

Plaatnummers 

2e Peking druk 

4 cent rood 1-4 - 

4 cent grijs - 5-17 

4 cent groen - 6-8, 28-98 

5 cent 1-7 10-21 

6 cent grijs 1-2 - 

6 cent rood - 3 

6 cent bruin - 4 

7 cent 1 2 

8 cent 1-5 6 

10 cent ? 8-20 

13 cent 1 2-3 

15 cent 1 2-8 

16 cent 1 2 

20 cent ? 5 

30 cent ? 3 

50 cent ? 2-3 

$1 1-4 8-12 

$2 1-2 5-6 

$5 ? 3 

$10 ? 3 

$20 ? 3 

 
Er zijn geen oplagecijfers bekend van de Peking 
Jonken maar met plaatnummers die oplopen tot 
163 moet de oplage in de vele honderden 
miljoenen lopen. 
Voor postzegelboekjes zijn er speciale platen 
gemaakt, alleen plaat 17 van de 4 cent grijs is tot 
nu toe gezien. 
De enige uitzondering in de verdeling van de 
plaatnummers tussen de 1e en 2e Peking druk is 
de 4 cent groen waar wel lagere plaatnummers 

bekend zijn. Dit kan drie dingen betekenen ofwel 
de lagere plaatnummers van de andere waarden 
bestaan ook en ik ben ze toevallig nog niet 
tegengekomen, ofwel bij de 4 cent groen is 
gebruik gemaakt van de bestaande platen voor 
de 4 cent grijs of men is bij het groene zegel 
begonnen met een nieuwe serie platen (dit zegel 
komt pas een paar jaar na de andere waarden 
uit). Alleen meer plaatnummers kunnen 
uitsluitsel geven. Elke informatie is welkom. 
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Chinese Postale Informatielabels VII 
 

Ai Li-shan 
 

Dit is alweer de zevende (en voorlopig laatste) 

aflevering van de serie over de postale 

informatielabels die in de tijd van de Republiek 

China op brieven werden geplakt om het publiek 

te informeren over de diensten van de post. 

 
In deze artikelen geef ik steeds ook informatie 
over de dikte van het gebruikte papier voor de 
labels. Mensen hebben gevraagd wat ze zich 
daarbij voor moeten stellen. Daarom hieronder 
een tabel met papierdiktes voor verschillende 
bekende papiersoorten. De dikte hangt enerzijds 
samen met het gewicht (gram/m2), anderzijds 
met de kwaliteit ervan (ruw, glad). 
 

Dikte in mm soort papier 
0,04 mm postzegelzakje (enkel) 
0,06 mm kassabon, krantenpapier 
0,07 mm dun schrijfpapier 
0,10 mm 80 g/m2 (deze bladzijde) 
0,14 mm envelop van dit blad 
0,16 mm 120 g/m2 (zwaar papier) 
0,19 mm omslag van het blad 
0,24 mm 180 g/m2 (luxe fotoafdrukpapier) 
 
Ik meet de papierdikte op een onbedrukte plaats 
en gebruik daarbij een micrometer (Dial 
Thickness Gage) van de Mitutoyu Corporation, 
model 2804-10, No. 7326. Zo’n meter is nogal 
duur, maar heel handig om de dikte van papier te 
meten. 

Dan nu de beschrijving van drie onderling verwante informatiestroken: 
 

     
 

Label 18   Label 19    Label 20 
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Republiek China Informatieslip # 18  

Gebruikt in Shanghai, 14 mei 1947 
Afmeting 37 x 108 mm 
Rode druk op dun glad papier (0,07 mm), 
waarschijnlijk wit, nu vergeeld. 
Dit label heeft een violet handstempel “25”, het 
nummer van de zone van de geadresseerde. 
Waarschijnlijk is dit label aan verschillende 
kantoren van Shanghai geleverd, die daarop hun 
eigen zone gestempeld hebben. 
 
Vertaling: 
Wij maken u erop attent dat uw adres in 
postdistrict 25 in Shanghai ligt en dat deze brief, 
waarop geen districtsnummer is vermeld, 
daardoor makkelijk vertraagd had kunnen 
worden.  
Wilt u de afzender alstublieft adviseren het 
districtsnummer 25 bij elke volgende brief te 
vermelden, zodat we uw post sneller kunnen 
bezorgen. 
 

Republiek China Informatieslip # 19 

Gebruikt in Shanghai, 17 januari 1948 
Afmeting 35 x 100 mm 
Rode druk op dikker wit papier (0,10 mm) 
 
De tekst is dezelfde als bij #18, met kleine 
verschillen in de karakters. Het nummer 18 is nu 
meegedrukt in de tekst. Het is het enige bekende 
voorbeeld van zo’n label met meegedrukt 
districtsnummer, maar er kunnen er meer 
bestaan. 
 

Republiek China Informatieslip # 20 

Gebruikt in Peiping, 18 mei 1948 
Afmeting 44 x 114 mm 
Rode druk op wit papier (0,09 mm) 
Cijfer 8 met zwarte inkt gestempeld 
Dit is het enige label uit Peiping dat ik gezien 
heb. Het zat op een portbrief uit de Beckman 
collectie. 
Vertaling:  
Uw adres behoort tot post zone 8 van Peiping. 
Op deze brief stond geen zone nummer en kon 
daardoor makkelijk vertraagd worden. 
Informeer de afzender alstublieft om achter 
Peiping het nummer 8 te schrijven. De post kan 
dan sneller bezorgd worden.  
 
Tenslotte nog een tweede groep van ook 
onderling verwante stroken: 

 

Republiek China Informatieslip # 21 

Gebruikt in Shanghai, 7 augustus 1947 
Afmeting 66 x 138 mm 
Rode druk op (vergeeld) wit papier van slechte 
kwaliteit (0,12 mm) 

 
Label 21 

Vertaling: 
Voortuitstrevende postdient! 
De postale dienstverlening verbeteren! 
Gedurende onze campagne van de afgelopen 
maanden om de dienstverlening te verbeteren 
zijn belangrijke verbeteringen in de 
postverwerking gerealiseerd, vooral op het vlak 
van snelheid en veiligheid. We zijn ervan 
overtuigd dat we alleen door het reageren op 
suggesties en kritiek van onze klanten 
vergissingen kunnen verbeteren en onze 
dienstverlening kunnen verbeteren. We hebben 
uw suggesties nodig om onze efficiency te 
vergroten. 
Stuur uw brief met suggesties naar het 
“Directoraat Generaal van de Post, Ministerie 
van Communicatie, Nanking”. Een postzegel is 
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niet nodig als u het hieronder afgedrukte label op 
uw brief plakt. We hopen dat u onze oproep zult 
beantwoorden met uw mening. 
(coupon): Brief met Suggesties voor Verbetering 
Postale Dienstverlening  

 

Republiek China Informatieslip # 22 

Het zelfde formulier is ook gedrukt in 
donkerblauw bekend, gebruikt in Shanghai. Ik 
beschik helaas niet over een voorbeeld, maar 
waarschijnlijk eind 1947 of begin 1948 gebruikt. 
 

Republiek China Informatieslip # 23 

Gebruikt in Lanchow, provincie Kansu, 28 mei 
1947 
Afmeting 66 x 122 mm (coupon mist) 
Rode druk op (vergeeld) wit papier van slechte 
kwaliteit (0,12 mm) 
 
Tekst: identiek met nummer 21 
 
Deze coupon is vergelijkbaar met de nummers 
21 en 22, maar de tekst is in een ander lettertype. 
Hij is lokaal geproduceerd, wat zeldzaam is. Ook 
een voorbeeld van het zeldzame gebruik van 
zulke labels buiten Shanghai. 
 

 
Label 23 

 
Bij deze gelegenheid wil ik u graag nog eens 
oproepen om (via de redacteur) melding te 
maken van nog niet beschreven labels of van 
gebruik van de beschreven labels op andere data! 
 

Japanse bezetting van Nederlands Indië 3 
 
Vic Vente 

 
In de derde aflevering van deze serie een vervolg 

van het overzicht van de zegels die tijdens de 

bezetting gebruikt werden op Sumatra. Een 

eerdere aflevering daarover stond al in nr 163. 
 

Atjeh 

De vijfpuntige ster was het embleem van het 
Japanse leger. In Atjeh zijn zegels van 
Nederlands Indië daarmee overdrukt. Men 
onderscheidt 2 typen, een scherpe en een grove 
opdruk. 
 

  

     

  
Scherpe opdruk 

 

De stempels zijn door de Japanse instanties 
verstrekt en het overdrukken vond waarschijnlijk 
centraal plaats in Kotaradja. Het merendeel is 
violet maar er komen ook  rode overdrukken 
voor. 
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Grove opdruk 

 

Verder zijn er zegels gebruikt uit Malaya, wat 
vaker voorkomt op Sumatra. 
 

 
 

Later toen het kastje dny in gebruik werd 
genomen werden zegels ook hiermee overdrukt. 
 

   

   
 

 

 

Tapanoeli 
Hier werden de zegels overdrukt met een 
overdruk voorstellende de Japanse vlag, 
Hinomaru, wat betekent zonnevlag. 
Hier zijn veel verschillende overdrukken grof en 
fijn, en ook nog in veel verschillende kleuren, 
veelal lila, rood en oranje. 

    

   
Later vinden er weer combinaties plaats met 
name met de dny (groot Japan) overdruk. 
 

    

   
 

Aan het eind van de bezetting werden de 
overgebleven zegels machinaal nog eens 
overdrukt met het handstempel van de algemene 
uitgaven. 

   
Van deze provincie zijn veel valse overdrukken 
bekend. 
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Een boeiende ontdekking 
 
In het maandelijkse Internetbulletin van de PPC  
(juni 2011) uit Den Haag stond onder de titel: 
“Bij PPC ging er een nieuwe wereld voor ons 
open,”  een artikel over enkele vaste klanten, de 
heren Martin en Andre Scheer. Daaruit is de 
onderstaande passage voor ons interessant: 
 
“Eenmaal trof Martin een onaanzienlijk, 
beschadigd briefje van China aan, waar hij 
weliswaar geen interesse in had, maar wel de 
grote waarde van inzag. 
 ‘Ik kon het kopen voor twee kwartjes, maar heb 
dat niet gedaan. Ik kan iets gebruiken of niet, te 
goedkoop is voor mij nooit een reden van 
aanschaf geweest. Wel heb ik het aan een vriend 

van mij, die China specialist is, verteld en die 
vond het heel goedkoop, maar wilde het 
vanwege de slechte kwaliteit niet in zijn 
verzameling opnemen. Dus verkocht hij de brief 
via eBay met een inzetprijs van $3. Opbrengst 
$1600. Het dinertje voor vier personen, dat wij 
en onze vrouwen vervolgens kregen aangeboden, 
leidde tot een uiterst gezellige avond.’” 
 

Een boeiend verhaal, dat duidelijk maakt dat er 
nog steeds leuke ontdekkingen te doen zijn als je 
je ogen openhoudt. 
Hieronder staat de betreffende brief afgebeeld. 
Inderdaad niet gaaf. Wat was er nu eigenlijk zo 
bijzonder aan? 

 

   
 

Brief van Shanhaikwan via Tangku, Shanghai en Yokohama naar Sacramento, CA 

 
Het gaat om een brief die vanuit het Chinese 
plaatsje Shanhaikwan is verzonden. U weet het 
ongetwijfeld niet onmiddellijk te liggen, maar 
het ligt in een smalle vallei op het punt waar de 
Chinese Muur bij de zee uitkomt. Die 
strategische ligging maakt het een belangrijk 
militaire basis en een handelsplaats tussen 
Manchurije en China. Tegenwoordig is het 
vooral een toeristische bestemming. In 1899 
werd deze plaats in een verdrag tussen Groot 
Brittannië en Rusland vastgelegd als zuidelijke 
grens van de Russische invloedssfeer. Al een 
stuk langer geleden, in 1644, speelde de plaats 
een belangrijke rol bij de ineenstorting van de 
Ming dynastie. Generaal Wu Sangui, die namens 
de keizer de grens moest bewaken, werd 
bedreigd door een leger van opstandelingen en 

besloot de poort in de Chinese Muur in 
Shanhaikwan te openen, zodat de Manchu hem 
te hulp konden schieten. Dat leidde er 
uiteindelijk toe dat de Manchu, die de Qing 
dynastie vestigden, de macht in heel China in 
handen kregen. 
 

Deze historische achtergrond alleen is niet 
voldoende om de waarde van het besproken 
briefje te verklaren. Wat belangrijker is, is het 
stempel van Shanhaikwan op de zegels op de 
voorzijde van de brief.  
 

Jozef Wagemakers laat hierover het volgende 
weten: “Dit stempel maakt deel uit van een 
kleine groep van zo’n 6 of 7 lokaal vervaardigde 
stempels van het ‘standaard tweetalige’ type. Die 
zijn allemaal zeldzaam. Bovenin het stempel 
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staan de karakters voor you zheng Shanhaiguan, 
zeg maar Shanhaikwan post. Een datum in het 
stempel ontbreekt (de onderste helft van het 
stempel is altijd leeg).  
Er zijn bij mij maar een paar brieven met dit 
stempel bekend. Het is kennelijk in gebruik 
geweest vanaf januari 1903 tot mei 1904. Die 
datum kan alleen worden vastgesteld aan de 
hand van de transit- en ontvangststempels op de 
achterzijde van de brief. In dit geval dateren die 
uit mei 1904. Dat maakt deze brief 
waarschijnlijk een van de laatste die kan bestaan 
met dit stempel.  
 

   
 

Naast het stempel op bovenstaande brief zijn er 
maar 2 andere stempels van het Chinese kantoor 
in Shanhaikwan in gebruik geweest voor de 
introductie van het standaard kleine 
maanstempel in ca. juni 1904. 
Paul Chang toont in zijn History of Postal 
Cancellation schetsen van de twee andere 
stempels (zie hiernaast). 
De eerste is mogelijk een soort militair stempel, 
de tweede is de normale “tombstone” in gebruik 
in vele postkantoren voordat datumstempels in 
zwang kwamen. 
Vanwege de strategische ligging van 
Shanhaikwan (aan de spoorlijn Peking-Moukden 
en op de grens van het “eigenlijke” China en de 
3 noordelijke provincies) is een deel van de 
buitenlandse troepen die meegedaan hadden aan 
het neerslaan van de Boxer opstand hierna 
neergestreken in Shanhaikwan. We kunnen dan 
ook veldpost vinden van Duitse (Kantoor 8), 
Franse (Kantoor 6), Engelse (Kantoor 6), 
Japanse en Russische troepen. 
Een paar van deze veldpostkantoren worden 
vanaf eind 1901 omgezet in civiele kantoren, 
post is bekend van het Duitse, Japanse en 
Russische kantoor.” 

  

Soms krijg je wel eens iets leuks  
In China zijn er bedrijven, in ieder geval in de 
industrie waarin ik werk, die postzegelboeken uit 
geven ter viering van een bepaald jubileum. Zo 
kreeg ik enige tijd geleden een boek van “Star 
Lake Bioscience”. 
Star Lake begon in 1964 op kleine schaal 
producten voor de agrarische industrie te 
fabriceren. 
In de jaren 80 begon het bedrijf met de productie 
van Mono Natrium Glutamaat (MSG) een 
smaakversterker en een ingrediënt van het 
Chinese keukenkruid ve-tsin. Zodoende werd 
Star Lake een bekende naam in vele Chinese 
huishoudens. 
In 1994 was Star Lake Gourmet Powder Co. Ltd. 
genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange 
onder de beursnaam  “Star Lake Bioscience”.  
Het portfolio van Star Lake is inmiddels 
gegroeid van MSG naar API’s. Een API is een 
“Active Pharmaceutical Ingredient”, gebruikt 
voor de productie van medicijnen. Starlake 
maakt toevoegingsmiddelen voor de voedings-
industrie en diervoeders (zoals aminozuren), en 
op dit moment is Starlake ‘s werelds grootste 

producent van o.a. L-Proline, een belangrijk 
aminozuur voor toepassing in de medische 
wereld. 
 

 
 

Stringente kwaliteitszorgsystemen, waarbij de 
modernste technieken worden toegepast, het 
voldoen aan zowel Europese als Amerikaanse 
systeemeisen en specificaties, met daarbij 
uitgebreide onderzoekfaciliteiten, maken van 
Star Lake een belangrijke speler in hun markt. 
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Het album, uitgegeven naar aanleiding van hun 
15-jarige beursnotering bevat een bijzonder 
persoonlijk, industrieel en commercieel 
postzegelvelletje. 
Het is gebaseerd op een zegel uitgegeven in 
2003 (Mi nr. 3475) met als voorstelling de poort 
van de hemelse vrede en is gecombineerd met 
foto’s van de Starlake productie- en kantoor 
faciliteiten, alsmede natuurlijk de company 
logos. 
Omdat ik ook bezig ben met een 
themaverzameling over diervoeding en specifiek 
toevoegingsmiddelen zoals vitamines en 
aminozuren, zal dit velletje zeker een plekje 
krijgen in mijn verzameling hier over. 
 

 
 

Ook leuk om jezelf te fotograferen op het 
Tiananmenplein (Plein van de hemelse vrede) als 
je er dan toch voor je werk moet zijn…. 

Peter Fidder 

 

Nieuwe uitgiften Volksrepubliek China 
 

 
 

5 januari – serie 2011-1 
Jaar van het konijn (Xin-Mao), symbool van 
geluk en succes. 
De zegel van 1,20 yuan is uitgegeven in vellen 
van 20 en van 6. En natuurlijk weer het 
postzegelboekje met 10 zegels.  
 

 
 

10 januari – serie 2011-2 

De Fengxiang Nieuwjaar houtsneden, 
oorspronkelijk gemaakt in Nanxiaoli, Beixiaoli 
en Chenzhen in de graafschap Fengxiang, 
provincie Shaanxi. 
Vier zegels van 1,20 yuan elk in vellen van 12 
zegels uitgegeven en in velletjes met 2 series. 
 

   

  
 

21 februari – serie 2011-3 
Vroege leiders van de Communistische Partij 
van China. 
(5-1) Chen Yannian (1898-1927) 
(5-2) Zhang Tallei (1898-1927) 
(5-3) Luo Yinong (1902-1928) 
(5-4) Yun Daiying (1895-1931) 
(5-5) Xiang Ying (1898-1941) 
Vijf zegels van 1,20 uitgegeven in vellen van 20. 
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8 maart – serie 2011-4 
Jade kunst uit Liangzhu, provincie Zhejiang. 
(2-1) Jade Cong (cilinder) 
(2-2) Jade Bi (schijf) 
Twee zegels van 1,20 yuan in vellen van 12. 

 

   

   
 

21 maart – serie 2011-5 
“De leerlingen” een meesterwerk in de klassieke 
Chinese literatuur. Een satirisch roman gecreëerd 
in de Qing dynastie door Wu Jingzi (1701-1754). 
(6-1) Lotus schilder Wang Mian 
(6-2) Fan Jin succesvol in het keizerlijke 
examen. 
(6-3) Twee lampenpitten 

(6-4) Mr. Ma bezoekt West Lake 
(6-5) Du Shaoqing en zijn vrouw op een 
bergtocht. 
(6-6) Shen Qiongzhi verkoopt poëzie op de 
Lishe brug 
Alle zegels met een waarde van 1,20 yuan 
uitgegeven in vellen van 20 en met 2 series.  

D.v.E. 
 

Nieuwe Uitgiften Taiwan -ROC 

 

   
 

20 april 2011  100 jaar Stichting Nationale Tsing 
Hua Universiteit (COM 319) 
Als Tsing Hua Academie in 1911 gesticht, werd 
de school in1928 een Universiteit. In 1956 weer 
heropgericht en is uitgegroeid tot een universiteit 
met een internationale reputatie.  
$   5   (0,75) Oude campuspoort met op de 
achtergrond de oude bibliotheek   
$  25   (0,7)  Pilaar voor huidige campus met op 
de achtergrond gebouwen van de universiteit. 
 

NB. Achter de waarde van de zegels is tussen 
haakjes de oplage in miljoenen vermeld. 

ger.vandriel@casema.nl 

 

Gelegenheidsvelletjes 
 
Dick van Eijl 

 
Er is weer eens gelegenheid om een aantal van 
de velletjes te laten zien die zijn geproduceerd 
met de ‘persoonlijke postzegels’. Daarmee 
kunnen zowel semi-officiële velletjes gemaakt 
worden als ook reclame-producten, zoals het 
velletje dat Peter Fidder hierboven al toonde. 
Hiernaast allereerst een velletje voor de 
Shanghai Expo van 2010. 
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Hieronder een velletje voor de 60e verjaardag 
van de Marine van het Volksleger (2009): 
 

 
 
Hieronder drie velletjes die de schoonheid van 
de provincie Hubei tonen. 

 

 

 
 
Hieronder een velletje voor de 60e verjaardag 
van de Volksrepubliek in 2009: 
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Vereniging Nederland China (VNC) 

organiseert diverse activiteiten voor haar 

leden. Op de website www.vnc-china.nl 

kunt u alles over de 35 jaar oude 

vereniging lezen. Aanmelding als lid kan 

ook via de website van de vereniging. In 

september is er bijvoorbeeld een 

ledenreis naar China voor €850,-- 

Informatie kan verkregen worden bij de 

voorzitter chairman@vnc-china.nl  
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